
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 06/TB-UBND                           Phú Quý, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Phân công lãnh đạo, thành viên UBND huyện 

 tham dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện 

sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 

  

 Theo tinh thần Thông báo số 75/TB-MTTQ-BTT ngày 04/01/2023 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc thông báo lịch tiếp 

xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện (tiếp xúc ghép HĐND 2 cấp). UBND huyện 

thông báo phân công tham dự tiếp xúc cử tri của lãnh đạo và thành viên UBND 

huyện như sau: 

1. Đ/c Lê Quang Vinh - Chủ tịch UBND huyện: tiếp xúc cử tri tại địa bàn xã 

Ngũ Phụng. 

2. Đ/c Tạ Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND huyện: tiếp xúc cử tri tại địa bàn 

xã Tam Thanh. 

3. Đ/c Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện: tiếp xúc cử tri tại địa bàn 

xã Long Hải. 

4. Các thành viên Ủy ban là đại biểu hội đồng thì tiếp xúc tại các điểm do Tổ 

đại biểu của Hội đồng nhân dân huyện phân công. 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tỉnh, huyện cử đại diện tham dự 

tiếp xúc tại các điểm nói trên. 

* Thời gian và địa điểm: 

- Vào lúc 14h00’ ngày 10/01/2023 tiếp xúc cử tri xã Ngũ Phụng, tại Hội 

trường UBND xã Ngũ Phụng. 

- Vào lúc 08h00’ ngày 11/01/2023 tiếp xúc cử tri xã Long Hải, tại Hội 

trường UBND xã Long Hải. 

- Vào lúc 14h00’ ngày 11/01/2023 tiếp xúc cử tri xã Tam Thanh, tại Hội 

trường UBND xã Tam Thanh. 

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, thành viên UBND huyện và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Trường 

hợp xin vắng phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT.UBMTTQ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan; 

- UBND các xã; 

- Thành phần tham dự;         

- Lưu: VT, Anh. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Trí 
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